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Obecní zpravodaj 
Obec Ruda            listopad 2020 
 

 
 

Vážení spoluobčané, 

aktuální vydání zpravodaje vychází v nelehké době. Sice by se dalo říct, že nastává nejkrásnější doba 

v roce – adventní očekávání vánočních svátků, nicméně současná situace nejen v naší republice je 

poznamenaná šířením viru COVID-19. Je pro nás nelehké objektivně informovat o platných opatřeních, 

protože, jak sami jistě víte, s ohledem na vývoj nákazy dochází k četným změnám, co se opatření týče. Pokusili 

jsme se shrnout aktuálně platná opatření, ale je možné, že v době, kdy držíte zpravodaj v rukou, již některá 

opatření neplatí a rovněž je možné, že se objeví nařízení nová. Potěšitelné je, že škola mohla zahájit prezenční 

výuku a dle aktuálních informací z MZ a MŠMT tomu tak bude i nadále. Škola je v provozu za zpřísněných 

hygienických opatření a v omezeném režimu (zákaz pohybových aktivit, zákaz zpěvu, povinnost nošení 

ochrany úst a nosu apod.). 

Současná situace a platná preventivní opatření i opatření plynoucí z nouzového režimu nás přinutila 

zrušit některé tradiční akce a výhledově omezit i další plánované aktivity. 

Přesto vám přejeme co nejpříjemnější strávení adventního času, pokud možno v nejužším kruhu 

rodinném doma za kamny. Alespoň si ten advent prožijeme letos více rodinně. Nešťastná je situace pro osaměle 

žijící, myslete na své blízké, rodinné příslušníky, známé, kamarády a využijte možností vzdálené komunikace. 

Dobré slovo určitě každého potěší i na dálku. 

Chraňme své zdraví a pokusme se zachovat si pozitivní náladu, duševní pohodu, i když v dnešní době 

slovo pozitivní nabírá trochu jiného smyslu. Takže jinými slovy – přejeme, abyste zůstali COVIDNEGATIVNÍ 

a v mysli POZITIVNÍ. 

 

Zastupitelstvo Obce Ruda 
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA 
 

1) NOUZOVÝ STAV 

 

Nechceme vás zde pesimistickými a negativními pohledy strašit, ale rádi bychom zde ve stručnosti 

zopakovali, co v současnosti platí a co máme všichni bez výjimek dodržovat. Protože naše vesnice na tom zas 

tak dobře není v přepočtu nakažených covidem na 100 tisíc obyvatel. A sami kolem sebe vidíme nedodržování 

těchto opatření, lehkomyslnost některých obyvatel, díky kterým je ale pak zlepšení situace v nedohlednu, 

protože vir se může šířit dál díky jejich nezodpovědnosti. 

 

Když tito lehkomyslně myslící obyvatelé nemyslí na svoje zdraví, tak na ně apelujeme, buďte aspoň 

ohleduplní vůči ostatním obyvatelům, kteří chtějí být zdraví a chtějí žít co nejdříve v normálních zaběhnutých 

kolejích. 

Žádáme ty, kteří onemocněli covidem, aby dodržovali karanténu včetně všech spolubydlících, kteří taktéž 

mají být v karanténě a mají se izolovat od ostatních. Jen díky dodržování základních podmínek se, doufejme, 

sníží počet nakažených. 

 

Nošení roušek na veřejnosti nikoho tak výrazně neomezuje. Nebuďte sobci, když už nechcete chránit své 

zdraví, tak myslete na druhé. Mysleme na ty starší, kteří jsou ohroženější skupinou. Naše obec má zhruba 40 

občanů starších 70 let. Myslete i na to, že svým nezodpovědným chováním, kdy nenosíte roušky, sdružujete se 

na nepovolených setkáních, tak ohrožujete například chod i místní prodejny. Chodí tam většina občanů, ale 

když se nakazí paní prodavačka od někoho z nás, tak se obchod zavře bez náhrady. COOP nemá prodavačky na 

zástup, a i kdyby měl, tak by se musela nejdřív udělat inventura na začátku a konci zástupu, což se jim na 14 

dní nevyplatí. Takže se zavře obchod na 14 dní a vesnice tím bude paralyzována a ostatním nezbude než si zajet 

nakoupit někam jinam a tím se vystavit možnosti nákazy ve větších prodejnách. 

 

Aktuální informace ke krizovým opatřením můžete najít na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví 

– https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/ nebo vznikly i vládní opatření lidskou řečí – covid.gov.cz. 

 

Ve zkratce: 

 

Od pondělí 23.11.2020 se Česko posune v protiepidemickém systému (PES) z pátého nejtvrdšího stupně do 

čtvrtého. Ten znamená mírnější opatření - vybíráme pro vás nejdůležitější: 

 

 Obchody 

Vybrané obchody budou moci mít nově otevřeno do 23:00 hod. Zavřené budou v neděli a ve státní svátky. 

Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2 provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky. 

 Omezení pohybu 

Platí zákaz nočního vycházení od 23:00 do 05:00, doposud byl zákaz od 21:00 do 05:00. 

 Svatby, pohřby, bohoslužby 

Svateb a pohřbů a bohoslužeb se bude moci nově účastnit 20 lidí, namísto dosavadních 15. 

 Shromažďování 

Lidé se budou moci nově scházet v šesti. Doposud bylo shromažďování povoleno pouze pro dvě osoby. 

 Knihovny 

Knihovny budou moci půjčovat knihy přes výdejní okénko. 

 Restaurace 

Restaurace budou moci prodávat přes výdejní okénko mimo dobu, kdy platí zákaz vycházení, tedy od 05:00 do 

23:00. 

 Sport 

Vnitřní sportoviště zůstanou uzavřená. Sportovat lze venku, maximálně však v počtu 6 osob. 

 Konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech – zákaz konzumace. 

Ochrana nosu a úst (roušky, respirátory apod.)  

Platí dále povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech 

(př. v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy) 
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2) ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

Máme listopad a tím pádem konec stavebních prací v základní škole. Konce stavebních prací si mohli 

všimnout i občané, kdy po půl roce je opět průjezdná komunikace mezi školou a domy čp. 3 a 2. Ta sloužila 

během stavby jako plocha pro skladování stavebního materiálu a zázemí pro prováděcí firmu. 

Celá škola dostala už kompletní zateplení včetně fasády. Z boku současné výdejny vyrostlo točité schodiště 

do patra pro mateřskou školu, které muselo být zhotoveno jako únikový východ pro MŠ. Toto byl požadavek 

Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, bez kterého bychom stavbu nemohli zkolaudovat. 

K přestavbě došlo i ve výdejně, která se mění na školní jídelnu s kuchyní, v které se bude vařit od 1. září se 

začátkem provozu mateřské školy. Zdárně se nám podařilo na tuto změnu sehnat povolení ze všech potřebných 

úřadů. Kuchyně bude zatím zařízena povinným vybavením, potřebným pro provoz výdejny a kolaudaci školní 

jídelny. Hlavní spotřebiče se pořídí na jaře příštího roku, kdy vyčkáme, zda na ně nebude možnost sehnat 

dotace z Kraje Vysočina. 

Čeká nás tedy kolaudace celé stavby - základní školy, mateřské školy a školní jídelny. Následovat bude 

vybavení mateřské školy nábytkem a také výběrové řízení na personální obsazení nových pracovních míst, 

která díky rozšíření a změnám vzniknou. Přijímat se budou dvě učitelky do mateřské školy, jedna kuchařka. Na 

tyto pozice bude ředitelka základní školy vypisovat výběrové řízení. 

A určitě vám všem rádi ukážeme, co všechno se v té naší škole udělalo a co změnilo. Plánujeme na příští 

rok 2021 v měsících květen, červen den otevřených dveří, kdy budete mít možnost si všechny prostory 

prohlédnout a sami posoudit, jak se dílo zdařilo. 

Musím opět připomenout, že celá tato akce by se takto rychle nepodařila realizovat, kdybychom nezískali 

dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (rekonstrukce střechy na základní škole v roce 2019) a dotace 

z Ministerstva financí (stavební úpravy základní školy, vestavba mateřské školy). 

 

  
 

3) PŘESUN AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK – RUDA, ŠKOLA 

 

Jak jsme v minulém zpravodaji avizovali, tak se v srpnu dokončily 

stavební práce na nových autobusových zastávkách u školy. Vyrostly nám 

nové přístupové chodníky, nástupiště, autobusové zálivy a místa pro 

přecházení.  

Společně se změnami na základní škole a jejím novém vzhledu došlo 

k výrazné vizuální změně v této lokalitě, kdy můžeme být hrdí na tuto 

změnu a posun k lepšímu. 

Nové autobusové zastávky byly zařazeny do jízdních řádů a od 12. 

října již slouží jako plnohodnotné autobusové zastávky, v jízdních řádech 

je najdete jako „Ruda, škola“. Ruda má tedy v současnosti dvě zastávky, 

s čímž se nemohou pochlubit ani některé větší obce. 

 

Na tuto akci nám již byla proplacena dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1.660.133,- 

Kč. Vlastní celá stavba realizovaná firmou Colas stála celkem 2.312.275,88 Kč. 

 

4) PŘÍSTŘEŠEK ZA KULTURNÍM DOMEM  

 

Další viditelnou změnou v obci byla realizace přístřešku za kulturním domem. Ten byl realizován 

v letních měsících. Na toto společně s renovací parket ve velkém sálu a stavbou nového podia bylo požádáno 
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o dotace z programu Obnovy venkova Vysočiny. Dostali jsme celkem podporu ve výši 127.000,- Kč. Projekt 

celkem stál 340.050,- Kč, podíl obce tedy byl 213.050,- Kč. Věříme, že toto zvýšení komfortu a úrovně 

prostředí kulturního domu a zázemí oceníte hlavně při různých obecních či soukromých oslavách a akcích. 

 

5) VÝSADBA OVOCNÝCH STROMKŮ 

 

Poslední říjnový týden proběhla výsadba 80 ks ovocných stromků. Tato akce byla jako náhradní výsadba za 

pokácené stromy kolem dálnice D1 při její modernizaci, na které bylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení OÚ 

Ruda už v roce 2017. Ředitelství silnic a dálnic splnilo podmínky rozhodnutí ale až v tomto roce. 

Sázelo se tedy osmdesát stromků vysokokmenů a to v lokalitách: 

- Cesta k rybníku Puštěnec – 15 ks hrušní a 15 ks švestek, 

- Svah recyklované skládky na kopci Strážník – 15 ks švestek a 5 ks třešní, 

- Cesta od vodojemu do Dvořišť – 10ks jabloní a 5 ks hrušní, 

- Pavlůvek – 15 ks jabloní. 

Můžete se tedy těšit, že při svých vycházkách do přírody si budete moci v blízké době utrhnout ovoce. 

Stromy mají i významný krajinný prvek, fungují i jako větrolamy a i zvěř z toho bude mít užitek. 

 

V letošním roce by mělo Ředitelství silnic a dálnic ještě realizovat alej ze Lhotky na Holubí Zhoř, jak jsme 

již dříve psali. Přesný termín jsme zatím nezjistili, na ŘSD probíhají jednání o harmonogramech výsadeb (ŘSD 

musí provést více náhradních výsadeb pro více obcí). 

 

 

 
 

6) DOKONČENÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

 

Státní pozemkový úřad, Pobočka Žďár nad Sázavou, vydal dne 24. 8. 2020 rozhodnutí o schválení návrhu 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. Proti rozhodnutí se nikdo neodvolal, takže 

dne 3. 10. 2020 nabylo právní moci. 
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Nejpozději do 6 měsíců po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí následuje vydání rozhodnutí o výměně 

nebo přechodu vlastnických práv, tzv. 2. rozhodnutí. Toto rozhodnutí opět každý vlastník obdrží, v jeho příloze 

bude uvedeno, které pozemky pozbývá a které nově nabývá. Na základě toho zapíše katastrální úřad do katastru 

nemovitostí nové vlastnické vztahy. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.   

Právní stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků. Do vydání 2. 

rozhodnutí se ve všech listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru nemovitostí, musí uvádět kromě 

dosavadních pozemků i pozemky podle schváleného návrhu. Údaje o nich poskytne pozemkový úřad.   

Po zapsání pozemkové úpravy již následuje etapa realizace opatření z plánu společných zařízení podle 

požadavků a stanovených priorit obce. Na základě žádostí bude provedeno podle potřeb vlastníků bezplatné 

vytyčení hranic pozemků. Vlastníci budou uzavírat nové nájemní smlouvy, protože skončí dosavadní nájemní 

vztahy. Tyto nové smluvní vztahy jsou věcí dohody mezi vlastníky a uživateli. 

 

Sepsala: Ing. Marta Doležalová, SPÚ Žďár nad Sázavou 

 

7) DOTACE NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY 

 

Na základě naší podané žádosti dostala Obec Ruda z Ministerstva zemědělství finanční příspěvek na účel 

zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 a to ve výši 83 934,00 Kč. Tento 

příspěvek byl kompenzací pro ty, kteří v roce 2019 prodávali kůrovcem napadnuté dřevo, díky čemuž prodejní 

cena byla nízká. Původně mělo ministerstvo proplácet 398,-Kč za 1 m3 dřeva. Ale díky velkému převisu 

žádostí o tento příspěvek (žádosti celkem za 7,5 miliardy Kč), byla částka pokrácena ze slíbených dotací 398,- 

Kč na 300,- Kč za 1 m3. 

 

8) ZMĚNA EMAILOVÉ ADRESY OBCE RUDA 

 

Obec Ruda byla nucena změnit emailovou adresu a odejít z tiscali.cz, protože Tiscali se dostalo na blacklist 

a část příjemců automaticky nepřijímala emaily zaslané z Obce Ruda a tyto emaily se vracely jako 

nedoručitelné. 

Z dostupných volných domén jsme zaregistrovali doménu obecruda.eu a tím pádem nová emailová adresa 

pro Obec Ruda je obec@obecruda.eu 

 

9) NABÍDKA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM – REKLAMNÍ 

SDĚLENÍ 

 

SOS tlačítko Senzoor Push pro včasné přivolání pomoci 
 

Jednoduché a levné řešení pro seniory a osoby se zdravotními problémy – se zařízením mají jistotu, že 

si dokáží přivolat pomoc blízkých.  

Senzoor Push je malá krabička s tlačítkem, kterou lze nosit na šňůrce na krku nebo na pásku na ruce 

jako hodinky. Po stisknutí SOS tlačítka předá SOS zprávu určeným osobám na jejich mobilní telefon. Těchto 

osob může být až 5 a jsou kontaktovány postupně. Může to být dcera, soused, švagr nebo všichni dohromady. 

 

Výjimečnost zařízení 

• Baterie se nenabíjí a zařízení s ní vydrží fungovat 1 rok. 

• Jedním stisknutím postupně kontaktuje až 5 osob. 

• Nepotřebuje žádné další zařízení nebo sim kartu k tomu, aby fungovalo. 

• Pořizovací cena je 900 Kč a měsíční poplatek za služby je 70 Kč.  

 

Naší snahou je udělat maximum pro to, aby měly rodiny a komunity jednoduchý, funkční a levný 

nástroj pro zajištění pomoci svým blízkým.  

Objednávky a dotazy na telefonu 722 904 173, na emailu push@senzoor.cz nebo na webu 

www.senior.senzoor.cz. Vyrobeno v ČR.  

mailto:obec@obecruda.eu
mailto:push@senzoor.cz
http://www.senior.senzoor.cz/
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INFORMACE ZE ŠKOLY 
 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

 

1. září 2020 jsme zahájili další školní rok. Přišli 3 noví prvňáčci s rodiči a dalších 

10 stávajících žáčků naší školy. Na všech byla vidět radost z příchodu do školy a 

opětovného setkání s kamarády. Celé dopoledne probíhalo v duchu LEGA. K vidění byla výstava výtvorů, na 

kterých žáci pracovali v minulém školním roce. Tentokrát jsme vyzkoušeli odvážné rodiče, kteří soutěžili ve 

stavbě lego-věže. Byli jsme rádi, že v tento den k nám přišel do školy i pan starosta Karel Dvořák. Přivítal nové 

žáky a všem popřál hodně školních úspěchů. Všichni domů odcházeli s úsměvem a na ruce se jim třpytil 

vlastnoručně vyrobený náramek z lega. 

 

16.září naši školu navštívila spisovatelka 

dětských knih Ivona Březinová. Žákům poutavým 

vypravováním vysvětlila, jak vznikají její knížky, co ji v 

psaní inspiruje, jak vybírá do knih obrázky. Byli jsme 

překvapeni, kolik knih již napsala a v kolika zemích je 

možné si je zakoupit. Děti si přinesly do školy díla od 

této autorky a paní Březinová jim je ochotně podepsala. 

Někteří byli z besedy tak nadšení, že si knížky prohlíželi 

a četli i o přestávce! 

 

20. září jsme začali školní den v kostele. Pan 

farář sloužil dětskou mši. Přednesli jsme prosby pánu 

Ježíši a k tomu jsme si pěkně zazpívali. Nakonec nám 

pan varhaník ukázal a vysvětil, jak se hraje na varhany. 

 

21.září jsme pro žáky připravili překvapení. Šli jsme pěšky do Jabloňova. Po cestě jsme plnili různé 

úkoly na téma: ZVÍŘATA. Navštívili jsme místní kravín, kde jsme si poslechli zajímavé informace. Asi 

nejhezčí pro nás byla telátka. Pohladili jsme si je a vůbec se nám odtud nechtělo odcházet. Tímto děkujeme 

Veronice Valachové za poutavé vyprávění a provedení po areálu JZD. Protože nám po cestě vyhládlo, opekli 

jsme si špekáčky a poté se příjemně zchladili v bazénu. Zpět do školy jsme se vrátili autobusem. 

 

2. října před naši školu přijelo policejní auto. Nebojte se, nic se nestalo. Ale přijela za námi paní 

policistka a pro děti měla nachystanou krátkou přednášku o své práci. Vyzkoušeli jsme si pouta, policejní 

čepice a baterku. Dětem se program moc líbil a už se moc těšíme na příště, kdy nám policie předvede speciální 

auto. 

 

8. října jsme se vypravili do Velkého Meziříčí na Ostrůvek, kde pro nás byl připravený program 

KOUZELNÉ BYLINKY. Nejprve nás čekala ochutnávka kouzelných lektvarů (bylinkových čajů). Dokonce 

jsme ochutnali i lektvar z kouzelného kořene, který by nám měl zajistit splnění našich nejtajnějších přání. Poté 

si děti namíchaly svou vlastní bylinnou směs, ze které si připravily lahodný čaj. Zjistili jsme, že bylinky jsou 

opravdu kouzelné a dokáží vyléčit nejednu nemoc. Na závěr nás čekal složitý úkol. Měli jsme vymyslet nový 

druh byliny a její využití pro lidi. Vznikl tak Roušr otravný - bylina, která zničí koronavirus! 

 

Bylo to opravdu hezky strávené dopoledne plné zajímavostí a zábavy. 

 

14. října jsme museli přejít na distanční výuku. Škola zakoupila tři nové notebooky, které slouží k 

zapůjčení. A jak to u nás funguje? Každý den se s žáky učíme od 8.30 hodin prostřednictvím videohovorů v 

programu Teams. Máme velkou výhodu díky nízkému počtu žáků. Umožňuje nám to klidnou a přehlednou 

výuku s aktivním zapojením všech dětí. Velkou měrou spolupracují i rodiče, za což jim velmi děkujeme. 

Přestože nám online výuka způsobuje minimální omezení a vzdělávání touto formou se nám daří, nemůžeme se 

dočkat, až se zase vrátíme do školních lavic. 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (zdroj www.ekokom.cz) 
 

DÍL 3. – JAK SI ZAŘÍDIT TŘÍDĚNÍ V DOMÁCNOSTI? 

 

Chcete třídit odpad nebo už třídíte, ale překáží vám neuspořádaný stoh z novin, prázdných PET 

lahví a sklenic od vína? Nezoufejte. Chce to jen vymyslet systém, který bude přehledný, jednoduchý a 

v souladu s vašimi prostorovými možnostmi. Tady je pár tipů: 

Pro začátek Vám poslouží několik použitých krabic, např. od nových domácích spotřebičů. Také 

v obchodech seženete přepravní krabice třeba od piškotů či oplatek, které Vám určitě na požádání dají. Ty si 

můžete popsat barevným popisovačem nebo si třeba na www.jaktridit.cz vytisknout barevné samolepky pro 

každý druh odpadů.  

Stejnou službu, jako papírové krabice, udělá i trojice starých igelitek, ve kterých jste si přinesli nákup 

z obchodu. Pokud máte více prostoru a můžete tříděný odpad déle střádat, pak se nabízejí igelitové pytle na 

odpad, které buď popíšete fixem, polepíte nebo si rovnou pořídíte pytle v barvách, na které jste zvyklý 

z kontejnerů na třídění.  

Moderním řešením jsou pak barevné tašky na třídění odpadu, které distribuuje prostřednictvím obcí 

společnost EKO-KOM. Tašky jsou spojené suchým zipem, takže je možné jejich obsah jednotlivě vytřídit. 

Podobné tašky lze ale zakoupit i v obchodě nebo na internetu. Pokud pak můžete do třídících nádob více 

investovat, můžete už si dnes poříditi moderní koše na třídění, které jsou zabudované v kuchyňské lince. 

Možností je celá řada a každý to má u sebe doma zařízené jinak, tak, jak mu to nejvíc vyhovuje. 

 

 

DÍL 4. – JAK SI I NA CHALUPĚ ZAŘÍDIT TŘÍDĚNÍ ODPADŮ? 

 

Třídění odpadu se už stalo samozřejmostí pro bezmála ¾ Čechů. Každý z nás ročně vytřídí 

v průměru 49 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Jen loni se díky tomu podařilo zachránit 29 

http://www.jaktridit.cz/
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km2 přírody. Jen pro představu – 1 tuna vytříděného papíru = 2 tuny zachráněného (nepokáceného) 

dřeva. 

Třídit odpad mohou lidé napříč celou ČR. Síť barevných kontejnerů a nádob je stále hustší – aktuálně je 

jich napříč republikou už víc než 413 tisíc a vzdálenost k nim se tak s každým rokem zkracuje.  K nejbližším 

barevným kontejnerům to má každý z nás v průměru 91 metrů, tedy necelé 2 minuty chůze. Třídění ale začíná 

už v domácnosti a tam už záleží na každém, jaký systém si zvolí. Popsané nebo barevně odlišené krabice, 

trojice starých igelitek, barevné tašky, barevné igelitové pytle nebo moderní koše na papír, plast, sklo a 

nápojové kartony. Možností je celá řada a každý to má u sebe doma zařízené jinak.  

Stejně jako doma, můžete třídit i na chalupě, nebo třeba na výletě v přírodě. Pokud Váš víkendový 

příbytek neoplývá přebytkem prostoru, nevadí – můžete využít třeba místo pod dřezem nebo místo na zápraží, 

kam naskládáte igelitky či papírové krabice, a začít do nich třídit. Pro větší přehlednost si je můžete i polepit 

nebo pokreslit stejnými barvami, na které jste zvyklí z třídících kontejnerů. A že nemáte v blízkosti žádný 

barevný kontejner a odpad nemáte kam vyhodit? Nevadí! Třiďte odpad do velkých igelitových pytlů a jednou 

za čas je vyvezte do barevných nádob ve městě, kde máte trvalý pobyt.   

Teď se asi ptáte, co s tím haraburdím, které se většinou do žádného z kontejnerů nevejde a ani tam 

NEPATŘÍ. Nezbude Vám, než celou haldu probrat a roztřídit podle druhů materiálů – kovy můžete odvézt do 

sběrny surovin, z rozměrných plastů, koberců a starého lina udělejte další hromádku, kterou odvezete při 

nejbližší příležitosti do sběrného dvora. Na stejné místo patří i plechovky od barev, zbytky mořidel, nádoby od 

postřiků a pytle od zahradních substrátů. Až na pár větví, které zbyly po ořezávání stromů, je hromada určitě 

pryč. A větve stačí nařezat na malé kousky, nechat proschnout a můžete si z nich udělat táborák s přáteli nebo 

je použít v krbových kamnech. I proto má třídění odpadu smysl! Navíc tím šetříte přírodu – díky třídění se 

ročně podaří zachránit zhruba 29 km2 přírody, třeba té, kterou se kocháte právě na své chatě nebo chalupě, té, 

za kterou prcháte víkend co víkend z rušného velkoměsta.  

Tipy na správné třídění 

Plasty – obaly od saponátů, lahve od pracích gelů, plastikové pytle od pracích prášků, prázdné nádobky od 

sprchových gelů, PET lahve, ulomené plastové hrábě, lopatka na smetí, prasklý servírovací podnos z umělé 

hmoty. Všechny duté obaly vždy sešlápněte, aby se jich do pytle a poté i do kontejneru vešlo co nejvíc. 

Vytříděné obaly nesmí být znečištěné například mastnotou!  

Tip: Igelitové tašky z obchodu nevyhazujte – můžete je využít na sběr odpadu místo odpadkových pytlů.  

Papír – noviny, kartony, papírové krabičky od potravin, papírové krabice od pracích prášků, krabičky od 

mýdel, knihy bez tvrdé vazby, kancelářské papíry, sešity, plata od vajec.  

Tip: Papírové tašky můžete na chalupě využít třeba na sběr papíru, který pak vytřídíte spolu s taškou do 

modrého kontejneru. Papírové krabice např. od nového nádobí můžete využít jako nádoby na tříděný odpad – 

pro lepší přehlednost si je můžete rozlišit modrými, žlutými, zelenými a oranžovými barvami.  

Sklo – rozbité tabule z oken a dveří, staré lahve od okurek, kompotů, zavařenin, lahve od sirupů, lahve od 

alkoholu, rozbité skleničky, skleněné mísy.  

Pozor na pozlacené nebo pokovené skleničky či na porcelán – toto do tříděného skla NEPATŘÍ!!! 

Tip: Z pěkně tvarovaných lahví od aperitivu nebo vína si můžete udělat ozdobnou vázičku na stůl. Použité 

sklenice od nakládaček pak můžete znovu použít na zavařování nebo na zahrádce např. při řízkování živých 

plotů nebo pelargonií.  

Nápojové kartony – krabice od mléka, mléčných výrobků, džusů a od vína. Vždy je ale před vytříděním 

nezapomeňte sešlápnout, aby nezabíraly tolik místa.  

Co kam patří? 

Plechovky od barev, prostředky na hubení hmyzu, obaly od hnojiv a postřiků proti plevelům - u těchto 

přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu, ve většině případů patří do nebezpečného odpadu. Odvezte je proto 

na sběrný dvůr. O nebezpečné vlastnosti výrobku informuje oranžová výstražná značka na obalu. 

Vyjetý motorový olej – ten můžete odnést na sběrný dvůr, oleje ale také sbírají např. čerpací stanice nebo 

autoservisy.  

Plastové obaly od kosmetiky, prostředků na mytí nádobí, sprchových gelů – pokud je důkladně vyprázdníte a 

vypláchnete, může je vyhodit do kontejneru s plasty. 

Zbytky potravin, odpad ze zeleně, čajové sáčky, skořápky od vajec – ideální je vyhodit je do kompostu na 

zahradě nebo do popelnice na bioodpad. 

Větší kusy starého nábytku, koberce, lina, umyvadla, atd. - takovýto odpad je ideální zavézt do sběrného 

dvora. Ještě než jej odvezete na sběrné středisko, myslete na to, že objemný odpad, jako například skříň či 
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postel, je nutné objemově upravit, tedy rozložit či rozdělat na desky. Druhou možností, kam velkoobjemový 

odpad odevzdat, jsou kontejnery na velkoobjemový odpad. 

Zbytky léků, rtuťové teploměry – jedná se o nebezpečný odpad, ideálně je odnést tyto předměty do lékárny, 

kde mají speciální sběrné nádoby. 

Staré oblečení – záleží na jeho stavu a množství. Pokud je oblečení ještě nositelné, můžete ho vyhodit do 

kontejnerů na textil, roztrhané kousky odvezte na sběrný dvůr.  

 

Co se u nás dělo 

 

POUŤ VE LHOTCE 
 

             
 

POUŤ SV. JILJÍ 
 

Díky pořadatelům z řad mladých hasičů se uskutečnila pouť v plném rozsahu. Pouťovou taneční zábavu 

ale podpořilo málo zábavy chtivých lidí. Sobota pak ještě proběhla dle plánu, jak pouťový fotbal, tak posezení 

pod lipami. Vrcholem poutě jako obvykle byl nedělní krojovaný průvod, kde každá obec z farnosti předvedla 

svůj dožínkový věnec a dožínkové kytičky. A až v neděli odpoledne udělalo počasí čáru přes rozpočet, kdy byla 

na základě radarových předpovědí zrušena odpolední vyhrávka na návsi. 

Doufejme tedy, že příští rok k nám bude počasí přívětivější a pouťový program proběhne celý. 

Fotografie z letošního průvodu najdete na obecruda.cz. 
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DRAKIÁDA 
 

Poslední akci, která se v obci konala, než přišla omezení, byla drakiáda. Ač se akce naplánovala na 

sobotní odpoledne, tak louka pod kopcem Strážník se celá zaplnila rodinami s dětmi, ale i mládeží, kteří si 

chtěli vyzkoušet pouštění draků. Celkem jsme mohli vidět 22 draků, kterým ale moc nepřál silný vítr. Pěkné 

odpoledne pak zakončilo opékání špekáčků. 

 

Co se u nás bude konat 
 

Kvůli současnému nouzovému stavu a opatřením, kdy nikdo neví dopředu, co nás čeká, tak budeme 

muset být pružní při pořádání různých akcí s ohledem na aktuální dění v republice, potažmo regionu. 

Zatím jsme museli zrušit Večer rozsvícených dýní. Rozhodli jsme se pro letošní rok zrušit i zahájení 

adventu. Přijde nám nerozumné, že i kdyby všechna opatření byla hned zrušena, aby se celá obec shromáždila 

na návsi a vystavovala se tak nákaze. Vánoční strom ale bude svítit jako každoročně. 

 

Mikuláše však nerušíme. S Mikulášem jsme vše důkladně probrali a vymysleli tento způsob návštěvy 

Mikuláše, kdy nepřipravíme děti o ten okamžik vidět Mikuláše s andělem a s čerty. Letos nebudou vstupovat do 

domů, ale oznámí svůj příchod zvoněním zvonků. Anděl pak hodným dětem nadělí před vchod. Děti mohou 

zamávat z oken a prohlédnout si svaté i ty černé. Návštěva Mikuláše v naší obci bude v pátek 4.prosince. 

 

O vánočním bruslení vás budeme informovat – to vyčkáme na aktuální dění a opatření. 

 

S lítostí musíme oznámit, že letos neuspořádáme hromadný zájezd na adventní trhy, tak jako vloni do 

Olomouce, který se velmi líbil. 

 

Doufáme ale, že se situace zklidní a v novém roce se uskuteční masopust a merenda a karneval pro děti. 

Ty zatím plánujeme zorganizovat, zamluvili jsme kapely a účinkující.  

 

Datum Název akce 

Sobota 30. ledna Masopustní průvod po obci  

• Začátek v 11:00 hodin u kulturního domu. 

• Hrát bude folklórní skupina LHOTÁR 

• Zveme tímto obyvatele k hojné účasti v maskách do 

průvodu 

Sobota 13. února Ostatková merenda  

• Hraje kapela TOTO BAND 

• Začátek ve 20:00 hod. 

Neděle 21. února Dětský karneval  

• Začátek ve 14:00 hod. 
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CIMBÁLOVÁ MUZIKA KYNIČAN A JEJÍ NOVÉ CD, KTERÉ PRÁVĚ VYCHÁZÍ 

 

„Zahréte mně do kolečka“ je název nového 

alba cimbálové muziky Kyničan. CD je vydáno 

k příležitosti desátého výročí založení muziky. 

Posluchači se s ním mohou seznámit už letos v prosinci.  

Muzika vznikla v roce 2009 v Moravských 

Knínicích. Mimo repertoár z tradičních folklorních 

oblastí Moravy se muzika zaměřuje i na interpretaci 

písní z rodného Brněnska a Podhorácka. Muzika se také 

pravidelně podílí na organizaci verbířské soutěže 

v Moravských Knínicích.  

V roce 2018 muzikanti účinkovali na 

Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici a 

doprovázeli posléze laureátem oceněný program „Ta 

brněnská mája tenká“. Toto vystoupení bylo dalším 

impulsem, aby byly nahrány méně známé, ale krásné 

melodie z našeho kraje.  

Na hudebních aranžích nového alba se podílel 

Josef Varmuža (dřívější člen Varmužovy cimbálové 

muziky) a Aleš Kudláček (CM Kyničan). 

Poslechněte si tedy tyto příběhy, které jsou veselé i smutné, plné radosti i strasti... jako život. A proto: 

Zahréte mně do kolečka, páni muzikanti! 

Více informací, kde lze CD koupit, můžete najít na webu www.cmkynican.cz 

 

OKÉNKO VETERINÁŘE  
 

Pár slov veterináře… 

 

Máme krásný barevný podzim, spousta rodin tráví „nouzový stav“ doma, rodiče dohlíží na učení svých 

ratolestí...Naši čtyřnozí kamarádi jsou nadšeni, že jim každé ráno neutíkáte do práce a děti do školy. A možná 

právě řešíte, zda je to Vaše zvířátko v pořádku, zda mu něco nechybí. Zdravé zvíře je veselé, má lesklé oči, 

pěknou srst, rádo se pohybuje, chutná mu. Pro dobrou kondici a udržení zdraví je na prvním místě kvalitní 

strava. Výběr granulí jako kompletní krmné dávky může být pro laika obtížné, výše ceny může odrážet kvalitu, 

ale také nemusí. Ráda s výběrem krmiva pro Vašeho zvířecího kamaráda pomůžu v rámci každoroční 

preventivní prohlídky a vakcinace. 

 

Děti a zvířata patří k sobě,  ale je na nás rodičích naučit je se k nim chovat, nenechávat je spolu 

samotné, křivda se může stát na obou stranách, kdy výsledkem může být pokousané dítě či zvíře s poruchou 

chování. V rodinách s malými dětmi, kde je pejsek přímo v domácnosti, doporučuji pořídit klec, která bude 

sloužit jako útočiště zvířete – zde nebude nikým rušeno, bude to jen a jen jeho prostor. Aby se stala klec pro psa 

zajímavá, dáváme jen do ní krmení a pamlsky. 

 

Pár tipů, jak zabavit zvíře v domácnosti – tzv. psí triky: 

 

Slalom mezi nohama: 

 

Psa si dejte na pravou, nebo levou stranu podle toho, kterou nohou chcete vykračovat -tzn. když chcete 

vykročit pravou - dejte si psa na levou stranu; pokud chcete vykročit levou -psa si dejte na pravou stranu. 

Pamlsky si dejte do obou rukou, zavelte povelem (KRO-KY) a s pamlskem před čumákem psa navedeme pod 

http://www.cmkynican.cz/
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nakročenou nohu. Když pes projde pod nohou, pochvalte ho a odměňte a vykročte druhou nohou. Ze začátku 

odměňujte psa pokaždé, když projde, ale postupem času odměňujte "čas od času", nepravidelně, aby pes 

nevěděl, kdy přijde odměna a pokračoval stále dál. 

 

Kolečko:  

 

Postavte si psa před sebe, vezměte si do ruky pamlsek nebo hračku a s "návnadou" v ruce udělejte psovi 

oblouk těsně před čumákem tak, aby se otočil kolem své osy (udělal otočku). Když se pejsek otočí odměňte ho, 

popřípadě mu hoďte míček, nebo se s ním potahejte o uzel. Když pes bude zhruba vědět co se po něm chce, 

přidejte povel (KOLEČKO). 

Využijme své chlupáče pro zdravotní vycházky, pro zábavu, pro radost a načerpejme z nich pozitivní 

energii…. 

        MVDr. Šárka Dresslerová, tel 728531052 

prodej krmiv a veterinární služby v provozu 

 

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA 
 

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 3.9.2020 v Kulturním domě v Rudě 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

• schválilo: 

- zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a paní Zdenku 

Švandovou, 

- doplnění programu zasedání o: 

10. Oznámení o obnově katastrálního operátu – stanovení zástupce obce. 

11. Splašková kanalizace a ČOV – stanovení investora akce. 

12. Zápisy kontrolního výboru – 1/2020, 2/2020. 

13. Zprávy finančního výboru – 1/2020, 2/2020. 

14. Zařazení opuštěného majetku – sakrální stavby. 

15. Oprava křížku ve Lhotce. 

16. Oprava venkovní jednotné kanalizace na pozemku p.č. 1778/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí – 

cenová nabídka. 

17. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

- program zasedání jako celek, 

- Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ruda, 

příspěvková organizace, IČ 750 219 27, 

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1/2020 včetně přílohy č. 1 – Změnový list včetně položkových rozpočtů – 

název akce: „Stavební úpravy objektu čp. 58 v obci Ruda“. Dodatek se týká víceprací a méněprací. 

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 – 8.698.038,73 Kč včetně DPH. 

- rozpočtové opatření č. 8/2020, 

- návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: NM-014330060393/001 – název stavby: “Ruda, 

příp.NN, p.č. 585/2, Staněk“, 

- nabídku HOD Jabloňov - Ruda na pacht obecních pozemků p.č. 1130, 1132, 1223 a 1154 v k.ú. Lhotka 

u Velkého Meziříčí za nabízenou cenu 2.500 Kč za 1 ha a smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou na 1 rok, 

- jako investora splaškové kanalizace a ČOV Obec Ruda, 

- zápis opuštěného majetku dle přílohy – „Seznam křížů, božích muk, kaplí, kapliček, pomníků, 

památníků, smírčích kamenů apod. – vlastnictví“ na pozemcích uvedených v příloze v katastrálních 

území Ruda u Velkého Meziříčí a Lhotka u Velkého Meziříčí do majetku Obce Ruda a zařazuje na účet 

021 – Stavby, 

- cenovou nabídku Kamenictví Bula na opravu křížku ve Lhotce – křížek vedle kaple. Cenová nabídka je 

ve výši 31.500,- Kč. 
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- cenovou nabídku Stavitelství Rössler na akci “Oprava venkovní jednotné kanalizace na pozemku p.č. 

1778/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí“. Cenová nabídka je ve výši 157.951,00 Kč včetně DPH. 

- Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci – stavbu: „Ruda, 

rozš. DSNNk,p.č.367/1, Blažek“. 

 

• bylo seznámeno: 

- vlastní podíl na financování dopravního automobilu pro JSDH byl schválen zastupitelstvem obce 

rozpočtovým opatřením č. 5/2020. 

- s oznámením o obnově katastrálního operátu týkající se intravilánu obce Ruda. 

 

• odložilo: 

- projednání návrhu smlouvy na zajištění spolufinancování dopravní obslužnosti Kraje Vysočina. 

 

• vzalo na vědomí: 

 

- zápisy kontrolního výboru č. 1/2020 a 2/2020, 

- zápisy finančního výboru č. 1/2020 a 2/2020. 

 

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 1.10.2020 v Kulturním domě v Rudě 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

• schválilo: 

- zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a paní Zdenku 

Švandovou, 

- doplnění programu zasedání o: 

4. Vysokorychlostní dráha – požadavky Obce Ruda na zapracování do projektu. 

5. ZŠ Ruda – vybavení budoucí kuchyně. 

- program zasedání jako celek, 

- prodej pozemku p.č.1799/2 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 27 m2 manželům D. dle 

geometrického plánu číslo: 467-520/2019 a koupi pozemku p.č.833/8 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o 

výměře 8 m2od manželů D. dle geometrického plánu číslo: 467-520/2019. Prodejní i kupní cena činí 20 

Kč za 1 m2. Správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 2 000 Kč 

zaplatí Obec Ruda. 

- dodavatele vybavení kuchyně Základní škola Ruda, příspěvková organizace, firmu AGR Gastro Žďár 

nad Sázavou, s.r.o., Novoměstská 2241/15, Žďár nad Sázavou (I. etapa - 173.048,15 Kč včetně DPH), 

- firmu Rössler-Stavitelství s.r.o., Horní Libochová 74, 594 51 Křižanov jako zhotovitele a dodavatele 

stavby: „Stavební úpravy výdejny ZŠ Ruda“, jejímž obsahem jsou instalační práce přípojek elektro, 

voda, odpady, související zednické práce, vzduchotechnika. 

 

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 5.11.2020 v Kulturním domě v Rudě 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

• schválilo: 

- zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Zdenku Švandovou a pana Petra Cahu, 

- doplnění programu zasedání o: 

7. Veřejná doprava Vysočiny – podporované a nepodporované spoje. 

- výměnu bodů zasedání č. 4 a č. 5 mezi sebou, 

- program zasedání jako celek, 

- finanční dar ve výši 2.000,- Kč na zřízení nového babyboxu ve Žďáře nad Sázavou na továrně TOKOZ 

a.s.. 

- rozpočtové opatření č. 12/2020, 
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- v roce 2021 bude využívat jenom dotované víkendové spoje Kraje Vysočina a nebude již uzavírat 

smlouvu na rok 2021 s ICOM Jihlava nad rámec těchto spojů na nedotované autobusové spoje. 

 

• bylo seznámeno: 

- s rozpočtovým opatřením č. 11/2020, 

- s podpisem smlouvy mezi Krajem Vysočina a Obcí Ruda – dotace z programu „Obnova venkova 

Vysočiny 2020“, která se týkala dotace na projekt „Modernizace kulturního domu v Rudě“.  

 

 

 

Pozn.: Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů jsou usnesení anonymizována, tzn. místo plného znění jména 

a příjmení jsou uváděna jen iniciály. Plné verze usnesení a zápisů jsou k nahlédnutí v úředních hodinách 

na Obecním úřadě v Rudě.  

 

Redakční rada: Ing. Karel Dvořák, Mgr. Marcela Žáková. 

Do Obecního zpravodaje můžete přispět i vy – kontaktní údaje: obec@obecruda.eu 

Zpravodaje v barevném provedení najdete na webových stránkách Obce Ruda: www.obecruda.cz 

 

 

 

A TROCHA OPTIMISMU NA ZÁVĚR PRO DOBROU NÁLADU… 

 

 

mailto:obec@obecruda.eu
http://www.obecruda.cz/

